
 
Documentació necessària per abonar-se 
 

• Núm. DNI. 
• Núm. Targeta de la Seguretat Social. 
• Certificat d’empadronament. 
• Núm. de compte bancari en el qual desitgi fer els pagaments 

successius. 
• Llibre de família (en el cas que es vulgui fer un abonament familiar). 

 
 
Modalitats d’accés per a tot l’any 
 
ABONAT 
 
Persona usuària amb accés lliure a la piscina climatitzada, hidromassatge, 
sala d’aparells de fitness i cardiovasculars, assessorament esportiu, bany 
de vapor, activitats aquàtiques i físiques dirigides per a abonats; reducció 
d’un 30% en activitats físiques i aquàtiques dirigides no incloses dins 
l’abonament i un tant % de descompte en el servei de fisioteràpia.  
 
La instal�lació romandrà tancada un període d’ entre dos a tres setmanes, a 
concretar, durant el mes d’agost per tasques de manteniment. 
 

Tipus d’abonament Preu matricula Preu mensual 

Infant (a partir de 2 anys) 14,00 € 

Jove (16 a 25 anys) 28,00 € 

Adult i  1r.membre familiar  (26 a 64 a.) 

30,00€ 
(cada persona) 

34,00 € 

Gent gran (a partir de 65 anys) 20,40 € 

Familiar 2n membre 25,00 € 

Familiar 3r i 4t membre 

La matrícula d’abonat 
deixarà de ser vàlida 
en el cas de no fer-se 

el pagament de la 
quota corresponent. 

10,50 € 

Familiar 5è membre i més Gratuït Gratuït 

 
Amb un descompte del 17% per aquells ciutadans empadronats al municipi de 
l’Arboç i un 5% pels ciutadans empadronats a Banyeres del Penedès , Bellvei, 
Sant Jaume dels Domenys, Castellet i la Gornal, Llorenç del Penedès i Sta. 
Margarida i els Monjos. 
 

Nota: Per accedir a l’abonament familiar els fills no poden superar l’edat de 25 anys i han 
de conviure al mateix domicili familiar. 
 



 
ENTRADES PUNTUALS 
També amb accés al solàrium exterior, bany de vapor, sala de fitness i 
assessorament esportiu. 
 

 Preu entrada puntual 

Infant (a partir de 2 anys) 3,00€ 
Jove i adult 4,00€ 
Gent gran (més de 65 anys) 3,00€ 

 
 
CURSOS DE NATACIÓ  
 
 1 sessió setmanal 2 sessions setmanals 

Infant (fins a 8 anys) 49,05€ 81,65€ 
Infant (de 9 a 15 anys) 40,80€ 68,00€ 
Adult 47,40€ 78,95€ 
 
*30% de descompte als abonats/es. 
 
ALTRES ACTIVITATS 
No incloses en l’abonament. En funció de la demanda d’activitats, hi haurà 
variacions en els horaris i en l’oferta esportiva. 
 

 Preu trimestral 

1 sessió setmanal 36,15€ 
2 sessions setmanals 60,25€ 

 

SERVEI DE FISIOTERÀPIA 
Consultar horaris a Recepció de la instal�lació. 
 
 No abonat Abonat 

Sessió de 30’ 32,10€ 22,50€ 
Sessió de 50’ 
Sessió aquàtica de 45’ 

39,65€ 27,75€ 

 
NATACIÓ ADAPTADA 
 

1 sessió setmanal (preu trimestral) 39,40€ 
 
*30% de descompte als abonats/es. 
 
IOGA  
 

1 sessió setmanal (preu trimestral) 54,20€ 
 
*30% de descompte als abonats/es. 
 
CURSOS DE NATACIÓ PARTICULAR/ PILATES 
 
Consultar horaris i preus a la Recepció de la instal�lació. 
 
 



 

 

 

 

 

NORMES ADMINISTRATIVES I PAGAMENT DE QUOTES D’ABONATS 

 

� El primer pagament es realitzarà mitjançant efectiu o targeta de crèdit a la mateixa 

instal�lació. A partir del segon pagament, en el cas dels abonats, el cobrament es realitzarà 

per domiciliació bancària, segons les dades que ens haureu facilitat.  

� Cal notificar les baixes per escrit, per mitjà dels impresos que es poden trobar al punt 

d’informació. La baixa s’ha de notificar 10 dies abans que venci l’últim pagament. 

� S’avisarà els usuaris que tinguin rebuts retornats perquè abonin la quota. En cas que el deute 

es mantingui, aquests usuaris seran donats de baixa i se’ls cobrarà la quantitat pendent, més 

les despeses bancàries, per via de constrenyiment. 

� L’organització no es fa responsable dels possibles robatoris que es produeixen al centre 

esportiu. Per aquest motiu, recomanem que s’utilitzin les guixetes gratuïtes amb cadenat, 

situades als vestuaris corresponents. 

� Preus vàlids segons preus públics i no sotmesos a errors tipogràfics. 

 

NORMES DE FUNCIONAMENT 

 

� No es permet fumar en tot el recinte de la PCM l’Arboç inclòs solàrium i zones exteriors. 

� Per accedir a l’interior de la instal�lació és imprescindible dur la targeta d’abonat o de 

cursetista. 

� La  pèrdua de la targeta implicarà el pagament de 3 euros. 

� La pèrdua de la clau de l’armariet, el cadenat o el trencament d’aquest (sempre que sigui de 

préstec) implicarà el pagament de 6 euros. 

� Els usuaris han de respectar la modalitat de quota a què estiguin adscrits, tant si són abonats 

anuals com si són cursetistes. 

� El carnet és personal i intransferible. Deixar-lo a una altra persona suposarà la baixa del 

titular. 

� Els danys i/o els desperfectes que s’ocasionin a la instal�lació i/o al material per haver-ne fet 

un mal ús, comportarà que la persona responsable hagi de fer-ne la reposició, i això pot 

suposar la pèrdua del dret a ser usuari. 

� Es reserva el dret d’admissió. 

� La direcció de la instal�lació podrà suspendre provisionalment o permanentment el dret 

d’entrada en el cas d’incomplir aquest reglament. 

� Els menors de 15 anys han d’entrar acompanyats d’un adult (major de 18 anys). 

� No es permet l’entrada a la zona de piscines portant calçat i roba de carrer. 

� Es tancarà l’accés a la piscina quan el volum d’usuaris arribi a la màxima capacitat permesa. 

� No s’admeten animals domèstics  a cap dels recintes de la instal�lació. 

� Respecteu en tot moment la resta d’usuaris. 

 



 

LES PISCINES CLIMATITZADES 

 

� Tot banyista té l’obligació de dutxar-se abans d’accedir a les piscines. 

� A les piscines climatitzades és obligatori usar casquet de bany. 

� No es permet menjar ni entrar begudes al recinte de les piscines climatitzades. 

� No es permet accedir amb calçat de carrer a les zones de platges de piscines. 

� Als carrers destinats al lliure ús cal nedar circulant sempre per la vostra dreta. 

� Cal circular caminant per les platges de les piscines; no s’hi ha de córrer ni s’hi ha de donar 

empentes. 

� No s’han de travessar els carrers senyalitzats amb sureres ja que es pot interrompre 

l’activitat d’altres usuaris. 

� Cal complir les normes i els consells que donin els monitors o els socorristes. 

 

SALA POLIVALENT 

 

� S’aconsella utilitzar l’equip esportiu adequat i beure aigua durant la classe. 

� No es podrà entrar a la classe fins que no hagi finalitzat l’anterior o si han transcorregut més 

de 10 minuts del inici de la classe. 

� Cal retornar el material utilitzat al seu lloc. 

� Cal portar una tovallola per col�locar-la sobre la màrfega. 

 

VESTIDORS 

 

� Per motius higiènics i de seguretat no és permès afaitar-se ni depilar-se als vestidors. 

� Per motius d’higiene, demanem que utilitzeu les sabatilles de bany a l’hora de dutxar-vos. 

� Es prohibeix beure, menjar o fumar dins del vestidor. 

� És necessari utilitzar les guixetes. No s’ha de deixar res a fora i s’ha de tancar la porta amb 

el cadenat. 

� No s’han de llençar papers, ampolles, tiretes, etc...fora de les papereres. 

� No s’ha de malgastar l’aigua: és un bé comú! 

 

SALA D’APARELLS DE FITNESS I CARDIOVASCULARS  

 

� Cal portar una tovallola per col�locar-la sobre les màquines i els aparells. 

� No es permet utilitzar la sala de musculació als menors de 16 anys. 

� Els joves de 16 i 17 anys han de consultar-ho prèviament a l’assessor. 

� S’aconsella utilitzar l’equip esportiu adequat i beure aigua durant la sessió. 

� No s’hi pot entrar amb banyador o xancletes, si s’està mullat o es va amb el tors nu, si es va 

fumant, si es va vestit de carrer i tampoc si s’està menjant. 

� Cal fer un bon ús de les màquines (en cas de dubte, cal  consultar-ho al monitor).  

 


